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LGBTIQ కమ్యూనిటీలలో గృహ మ్రియు కుట ుంబ హ ుంస 

ఆస్్టర ేలియాలో, గృహ మ్రియు కుట ుంబ హ ుంస ఆమోద ుంచబడదు. 
లెస్బేనియన్, గ,ే బ సై్ెక్సువల్, ట్రా న్ు్జ ెండర్, ఇెంట్ర్్స్కె్సు మరియు క్వీ ర్ – ఎల్్జిబిట్ిఐక్యూ(Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ) వారిగా గురితెంచబడడ  వూక్సత లక్స ఆస్బర లేియాలో సమాన హక్సులస 
ఉెంట్రయి, అనిిరక్ాల వివక్ష చట్రవూతిరేక్మ ైనది.్ 

ఆస్బర లేియాలో, అనిి సెంబెంధాలస క్యడా చట్రప్ాక్ారెం సమానెం. అెంట్ే ఒక్ే లిెంగబధేెం క్లిగిన జెంట్లతో సహా అనిి 

జెంట్లక్స సెంబెంధానిి క్లిగి ఉెండట్ెం లేదా వివాహెం చసేుక్సనే హక్సు ఉెంట్ ెంద.ి 

ప్ాతి ఒక్ురూ తమ క్సట్ ెంబరలస, స్బి హితులస మరయిు ప్రాయమ నైవారితో సానుక్యలమ ైన మరియు సురక్షితమ నై 

సెంబెంధాలను క్లిగి ఉెండే హక్సు ఉెంట్ ెంది. 

గృహ మరియు క్సట్ ెంబ హిెంసలస చట్రవూతిరకే్మ ైన నేరాలస. ఈ నరేాలస చసే్రన వూక్తత ప్ురుషుడ నైా లేదా స్్త ీ అయినా, 
జ ైలసక్స ప్ెంప్వచుు. 

మీరు లేదా మీక్స త లిస్రన వారు ఎవర నైా ప్మాాదెంలో ఉనిట్లయితే 000క్స క్ాల్ చేయెండి. 
ఆస్బర లేియాలో పో లీసులస సురక్షతిెం మరియు వారిని విశ్ీస్రెంచవచుు. 

ఉచిత, గోప్ూమ నై క్ౌనిులిెంగ్ మరియు సమాచారెం క్ొరక్స 1800 737 732ప్ెై 1800RESPECTక్స క్ాల్ చేయెండి. 
ఒక్వళే మీక్స ఉచిత దుబరష్( తరుు మా చసే్బ వూక్తత) క్ాల్ అవసరెం అయితే 131 450 క్స క్ాల్ చయేెండి. 

ఆస్్టర ేలియా ప్రభుత్వుం (Australian Government) ఎట వుంటి ప్రిస్టథిత్ులోో నూ గృహ 
మ్రియు కుట ుంబ హ ుంసను సహ ుంచదు. 
భయెం క్లిగిెంచడెం లేదా వార ిభదతాక్స ముప్ుుతేవడెం దాీరా భరగసాీమిని నియెంతిాెంచాలన ేలక్షూెంతో ప్దారశిెంచే 
ప్ావరతన లేదా బ దిరిెంప్ులస, గృహ మరియు క్సట్ ెంబ హిెంస క్తెందక్స వసాత యి.  గృహ మరయిు క్సట్ ెంబ హిెంసలోల  ఇవి 

ఉెండవచుు: 

• క్ొట్రడెం;  

• ఊప్రరి ఆగపిో యిేలా గ ెంతు ప్రసక్డెం;  

• భరగసాీమి లేదా క్సట్ ెంబరనిక్త అవసరమ నై డబుేను నిరాక్రిెంచడెం;  

• భరగసాీమిని స్బిహతిులస మరియు క్సట్ ెంబెం నుెంచి ఒెంట్రిని చేయడెం;  
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• భరగసాీమిని అవమానిెంచడెం లేదా నిరెంతరెం విమరిశెంచడెం; మరయిు 

• ప్రలల లస లేదా ప్ెెంప్ుడు జెంతువులను బ దరిిెంచడెం. 

ఎల్్జిబిట్ిఐక్యూ(LGBTIQ) సెంబెంధ్బరెంధవాూలలోని్ గృహ మరయిు క్సట్ ెంబహిెంసలో ఇవి ఉెండవచుు: 

• భరగసాీమి ఉభయలిెంగతీ స్రితి, లెైెంగిక్త, లిెంగెం, లిెంగ వూక్వతక్రణ, ట్రాా న్ు్జ ెండర్(లిెంగమారుిడి) లేదా హచె్ఐవి్ 
స్రితిని్ ఉప్యోగిెంచుక్ొని వారనిి బ దిరిెంచడెం; 

• భరగసాీమిని్తన్ క్సట్ ెంబెం, స్బిహతిులస, క్మయూనిట్ీ లేదా ప్నిపాాెంతెం నుెంచి ‘దూరెం చేసాత నని’  

బ దిరిెంచడెం; 

• భరగసాీమి ఔషధాలక్స లేదా లిెంగప్రివరతన సెంబెంధతి ఆరోగూ సెంరక్షణ ప ెందడానిి నియెంతిాెంచడెం; లేదా 

• శ్ృెంగారెం లేదా లిెంగ నిబెంధనలను ధృవీక్రిెంచేెందుక్స భరగసాీమిని ఒతితడి చయేడెం. 

సాయుం అుంద ుంచడానికి ఆస్్టర ేలియాలో సపో ర్టర సరవవస లు ఉన్ాాయి. 

ఎక్ాన్(ACON) గృహ మరయిు క్సట్ ెంబ హిెంసతోపాట్  ఎల్్జిబిట్ిఐక్యూ(LGBTIQ) వూక్సత లస ఎదుర ునే ఆరోగూ 
సమసూలప్ెై ఉచిత సమాచారెం అెందసిుత ెంది. LGBTIQ సపో ర్ర సరవీస్ల డ రై క్రరవ క్ొరక్స ఎకాన్(ACON) వెబ్స్ెటై్ 

www.acon.org.au క్స వెళల ెండి. 

1800RESPECT్్ఆస్బర లేియా్జాతీయ్లెైెంగకి్్దాడి,్క్సట్ ెంబ్మరయిు్గృహ్హిెంస్క్ౌనిులిెంగ్్సరవీ స్(Australia’s్
national్sexual్assault,్family్and్domestic్violence్counselling్service).ఇద్ిఉచిత,్గోప్ూమ నై్ట్ెలిఫో న్్
మరియు్ఆన్్లెనై్్క్ౌనిులిెంగ్్మరియు్సమాచారానిి్అెందిసుత ెంది.్క్ౌనిులర్్లస్మీరు్చ ప్బుది్విెంట్రరు,్ప్శా్ిలక్స్
సమాధానాలస్ఇసాత రు్మరియు్మీ్సాి నిక్్పాాెంతెంలో్ఉెండే్ఇతర్మదదతు్స్బవలక్స్్మిమమలిి్ర ఫర్్చేసాత రు. 

1800 737 732క్స క్ాల్ చయేెండి లేదా 1800RESPECT  యొక్ు వబె్స్ెటై్్లో www.1800RESPECT.org.auలో 
ఎల్్జిబిట్ిఐక్యూ(LGBTIQ)  నిరిిషర  సమాచార విభరగానిక్త వెళల ెండి. 

మీకు దుబాషీ కావాలా? 

ఉచితెంగా అనువాదెం మరియు దుబరష్ స్బవలస-ట్ిఐఎస (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ెందడెం 
క్ొరక్స 131 450 క్స క్ాల్ చేయెండి. ఇతర సరవీసులతో క్మయూనిక్ేట్ చేయడానిక్త ట్ిఐఎస (TIS) మీక్స సాయప్డగలదు. 
ట్ిఐఎస (TIS) క్ౌనిులిెంగ్ అెందిెంచదు. అనిి క్ాల్ు ఉచితెం మరియు గోప్ూమ నైవి. 

 

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

